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halom ravt 

Vimos por meio desta informar-lhes das atividades levadas & cabo pela Hana- 

à Artgit (Executivo Nacional) do Ichud Eabonim. Ao completarmos 30 anos do - 
existência no Brasil atingimos diretarente 6 ishuvim (Recife, Salvador, Rio de 
Janoiro, São Paulo, Curitiba o Porto Alogre), iniciando o trabalho em duas cu- 
trag localidades bastante abandonadas pela s entidades em ceral (Campinas e Erg 
xim), Proporeicnando a Juventude judaica atividades culturais, sosiais é edusacio 

nnis, bom como transmitindo valores huranísticos e judaicos. 
sto trabalho é feito graças às orientações emanadas da 8.1.0, quer pelo en. 

Vão sos mhífim de diretrizes o roteiros educaionais e culturais (confeccionados 
254 São Paulo), quer pela ajuda financeira sm 00881608 66 6, É, portan 
to, à HA. res ponsávsl pela Preparação de machanot e serinários nacionais, envio 

de shlichim aos enifim menores para orientação de trabalho 8 supervisão de todas 
 - 818+80 Hataionit (Depto. de Juventude) e de Ichud Habonimוג% 8 90908008

Munds sl wma verba que nos auxilia a cobrir parte das reslizações a que nos pros 

Donas. Anexamos, a Seguir, nosso orçamento anuãã para o período compreendido en 

tro 01/04/75 8 01/04/76. 

ENTRADAS (valores em Cr$) יי 

8) Taktoivim 

Bistadrut Hatsionit (Depto. Juve) — 0 Ichud Habonim Hundial 
- 12.000 b) Taxas Pagas pelos snifim à Eanaga Recife 

1.900 Salvador 
500 Rio 

2.200 3. Paulo 
3.300 Curitiba 

à «200 P. Alegre 
1.800 

0) Entradas Previstas da messibá Comemorativa dos 30 anos do mévimento no Brasil 30,000 

2074; 0 
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Betis denso 
5 

safpas - (valores em Cr$) 

8) Vaterial edus ativo 

Pavel, tintas mimeccrafo;, mat « papelarias 

impressos; estênceis, StC- 
- 20.000 

») Ajuda concedida a chaverim que, não tendo boas 

condições econômicas, 
estão srabalhando 

para 0 

movimento on dotrimento ão outras atividades + 

remuneraveis 

- 

as Recife 
- 4 chave” 

7.000 

Salvador 
- = 

7.000 

"n Rio 
- 2 chaverimr 

14 .000 

" Se Paulo 
- 

- 
- 

0 Curitiba 
- 1 chaver 

7.000 

" 7 Alegre 
a 1 2 

7 000 

3) Hachanot nacionais 
Kachanot às julho 

10 .000 

Hachanot de degenbro/janeir
o 25 000 

a) seminários seminar hakadrim eai rot 20.0 

seninar Chinuchã julho) 
10.000 

o) Viagens de snlichim aos snifim menores 

4 vezes 8 salvador e Recife 
16.000 

4 vezes 8 curitiba e Porto Alegre 8 000 

£) Reuniões porais da Hans gã צי 

2 reuniões além dos períodos de   machanot 
12.000 

 א)
00220108 8 8 

20 000 

  Ajuda ao gruvo ão Shnat Hachsharsג)
6.000 

" ao gsrin 8 

4.000 

4) 689196 68 30 anos ão Ichud Habonim no 1 60 .000 
66 

moraL 253. 000 

o deficit + orçamen
tário será, portanto, 36 0r$141.000,003 

prevemos 5 contrá, 

vuição da Organiz ação das Pioneiras. ãe aproximadamente 
 תא יט לגג 6 00, 000, 02520

116866 8 outros mifalim que deverão di aiminuir tal diferença 
No entant 63 bre 

«Samos de poder contar cor um possível auxílio de sus carte para que nã 

impedidos de Lever a cabo uma parte razoável de nossas & ativid
ades, num 

que sentimos um aumento na importância 
das mesmas « 

Sem mais, pera O momento ₪ הי sua atenção 8 gubsorevemo-
N9%s 

  

 


